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nr postępowania: BZP.2410.11.2017.JS 

załącznik nr 4 do SIWZ 

 
Istotne postanowienia umowy 

do zamówienia: 
 
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 
obiektu Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63-77 we Wrocławiu 

 
 

 
Umowa zawarta w dniu  …….…………….. w ………………… pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwanym w 
treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………………… 
 
a 
 
……………………………………………………………………… 
 
zwanym w treści umowy  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego, postępowanie nr ………………… 
 
 
 
 

§1 
 

Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa, polegająca na sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektu 
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63-77 we Wrocławiu na 
warunkach określonych w SIWZ (przedmiocie zamówienia) oraz na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 

• Ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017 r., poz. 220, 791 i 1089) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi do tej 
ustawy 

• Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. 
(IRiESD), do której sieci podłączony jest obiekt. 

 
 
2. Maksymalną łączną ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie 
obowiązywania umowy do obiektu określono w wysokości 1400 MWh. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii określoną  
wg wskazań urządzeń pomiarowych i cen określonych w ofercie. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2018 r. do dnia 
31.12.2019 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyczerpania kwoty brutto 
wymienionej w § 5 ust. 1, umowa zostanie rozwiązana z dniem wyczerpania.  Z 
tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego. 
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§ 2 
 

Oświadczenia 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
a. posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną, 
b. ma zawartą Generalną Umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego, którym jest Tauron Dystrybucja S.A. 

c. Operator Systemu Dystrybucyjnego - Tauron Dystrybucja S.A posiada ważną 
koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. 

 
§ 3 

 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek dostarczania energii elektrycznej do miejsca 
wskazanego w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić: 
a. przyjmowania od Uniwersytetu, przez cała dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących 
dostarczania energii elektrycznej z sieci, 

b. bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii 
elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, 

c. udzielania Uniwersytetowi, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii sieci, 

d. powiadamiania Uniwersytetu Wrocławskiego z co najmniej pięciodniowym 
wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie energii 
elektrycznej w formie mailowej na adres  ………………………………………………. 

 
 

§ 4 
 

Zasady rozliczeń 
 
1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług 
dystrybucji będzie rozliczana zgodnie ze stawkami podanymi w ofercie, która 
stanowi integralną część umowy.  

2. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów 
rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez 
operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z okresem rozliczeniowym 
stosowanym przez OSD.  

3. Faktury wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od 
otrzymania przez Wykonawcę odczytów liczników pomiarowych od operatora 
systemu dystrybucyjnego. 

4. Należności za pobraną energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej 
do obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego regulowane będą na podstawie faktur 
VAT wystawianych przez Wykonawcę. W przypadku zmiany wysokości stawki 
podatku VAT Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury VAT zgodnie z 
obowiązującymi przepisami VAT na dzień powstania zobowiązania, bez 
konieczności aneksowania umowy. 

5. Należności wynikające z faktur będą płatne w terminie 21 dni od daty wystawienia 
faktury, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy Uniwersytetowi 
fakturę, jednak nie później niż 14 dni przed terminem płatności faktury. W razie 
niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany na fakturze VAT 
przedłużony jest o czas opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania 
rachunku Wykonawcy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury 
adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona 
przez Wykonawcę w terminie do 14 dni. W przypadku uznania reklamacji 
Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 
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§ 5 
 

Wartość umowy 

 
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej umowy należne 
Wykonawcy wynosi netto ……………………………… zł , co stanowi wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości ……. % kwotę brutto  ………………..  zł. (słownie……………….) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 § 5 zostało obliczone w następujący sposób: 
 

a. Sprzedaż energii elektrycznej: 
 

Lp. 
Grupa 
taryfowa 
OSD 

Maksymalne zużycie energii w okresie 
obowiązywania umowy [MWh] 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł/MWh) 

 
Wartość netto 

(zł) 

  
A B C = A x B  

1 B21 1 400 
 
  

                          wartość netto: 

 
b. Usługa dystrybucji: 
 

Wartość usługi dystrybucji wyliczona na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z 
obowiązującą taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

 
                                                                                                              wartość netto: ……………………………… 

 
 

Maksymalna wartość umowy brutto (wartość sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji): …………………. 
 
 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru mniejszej ilości energii elektrycznej w 
zależności od bieżącego zapotrzebowania. Oznacza to, że ilość energii określona w  
ust. 2 § 5 (kolumna A) może ulec zmniejszeniu, co może wpłynąć na ostateczną 
wartość całej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z 
tytułu zakupu mniejszej ilości energii niż określono w ust. 2 § 5 (kolumna A). 

 
§ 6 

Standardy jakości obsługi 
 
1. Standardy jakości obsługi Zamawiającego zostały określone w obowiązujących 
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 220, 791 i 1089). 

2. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na 
jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w § 42 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1200) lub w każdym później wydanym 
akcie prawnym określającym te stawki. 

 
§ 7 

Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz za 
odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
w wysokości 10% maksymalnego umownego wynagrodzenia brutto za przedmiot 
umowy, określonego w § 5 ust.1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
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10% maksymalnego wynagrodzenia umownego, poza przypadkiem, który określa 
ust.4. 

3. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez 
konieczności uzyskania zgody Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość naliczanych kar. 

 
§ 8 

Zmiany w umowie 
 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej 
w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki (URE). Zmiany stawek opłat wynikające ze zmiany taryfy OSD nie 
wymagają aneksowania umowy. 

2. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku akcyzowego Wykonawca jest 
uprawniony do zmiany stawek opłat za sprzedaż energii elektrycznej. Zmiany 
stawek opłat wynikające ze zmiany stawek podatku akcyzowego nie wymagają 
aneksowania umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji 
umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1, bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 zmiana 
wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w 
życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług.  

5. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy także w 
następujących okolicznościach: 

a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;   
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne; 
 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

 
6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 lit. a Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty 
wynikające z podwyższenia wysokości wynagrodzenia za pracę lub wysokości 
minimalnej stawki godzinowej osobom zatrudnionym przez Wykonawcę, które nie 
są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 5 lit. b Wykonawca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia po zmianie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 5 
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lit. b na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 5 lit. b. 

8. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków sporządza aneks do niniejszej umowy. 
9. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 8. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 na koszty 
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany umowy przez Zamawiającego. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Okres wypowiedzenia umowy może ulec skróceniu za porozumieniem Stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity:  :  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i 
przepisy ustawy – Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo energetyczne. 

3. Ewentualne spory dotyczące wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w razie braku porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany umowy, odstąpienie od niej lub wypowiedzenie wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwóch dla 
Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy. 

 


